
 .תירשפא תורחת לכב טעמכ חצינ
 .םידיינה םיבשחמה סוחתב םיליבומל םויכ םיבשחנ ,111א0ו6 תחפשממ ,לטיגיד לש םידיינה םיבשחמה

 ירשפא סרפ לכב טעמכ הכז
 ק6 600 םקעונתפ לש םיעוציבהו "יוניעה" ינתבמ םהיניב םיבר םינתבמב הכו 8:א0ו6-ה
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 פל יבוש חומ לניר 6 "ןליבומ "מושא רומה טק מב רחב יס מב

 .לטיגיד לש דיינה
 :תללוכה תמדקתמ היגולונכטב ןייפואמ ,םיסרפה רוטע ,דיינה בשחמה

 80/18 דע הבחרהל ןתינ 18\16 לש ןורכו ₪ םויטנפ ידבעמ ןווגימ ₪

 םיימינפ םילוקמר תללוכה ואירטס הידמיטלומ תכרעמ ₪

 6סמופס ןקתה ₪ טיב 128 ריהמ יפרג דבעמ ₪ ןופורקימו

 אד תונולח וא 95 תונולת הלעפה תכרעמ ₪ ינועבצ 12.1" ךסמ ₪ םיטקסיד ןנוכ םגו 60%12 םג ללוכה

 .תובר תויצפוא דועו ₪ תכשוממ הדובע תורשפאמה תוללוס רחבמ ₪ 7:6%286 ₪ הריהמ דרארפניא תרושקת ₪

 .ירשפא ריחמה םג
 .5/6ג ךסמו תוחפל הגיג 1.44 קסיד ,הלעמו 133 םויטנפ דבעמ םע בשחמל (מ"עמ ללוכ) *ח"ש 9,950 :מ לחה

 1זואסו6-ה תא ךמצעל תושרהל לוכי התא ,ירשפא ריחמהשכ ,וישכע .דיינ בשחמ היהי ךל םגש ןמזה עיגה

 .תלבגומ תומכה ,חייש 3.4151 יפל בשוח ריחמה * .ירשפא לכה רבכ ןאכמו לטיגיד לש

 ירשפא לכה

 בשומ ,סקידר :הנשמ יציפמ .03-6321888 .לט .דוהי ,מא.יפ.יט :זכרמ ₪04-8721125 .לט .הפיח ,מייעב סיבשחמ תוכרעמ ןיילורקימ :ןופצ ₪ םישרומ םיציפמ
 םיבשחמ תוכרעמ אבא :הנשמ ץיפמ .02-6796131 .לט .םילשורי ,מייעב תיבויפמוק :םילשורי ₪ 03-9611850 .לט .ציילשאר ,0₪14 ;03-9606350 .לט .דמח
 .07-6373716 .לט .תליא ,םיבשחמ תזז.םמ :הנשמ ץיפמ .07-6467770 .לט .רמוע ,מייעב (1987) תיבושמ :םורד ₪ 02-6256326 .לט .םילשורי ,מייעב
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 - תימלוע ךרד תצירפ ךינפב גיצהל האג לטיגיד |

 קנע ךסמ בלשמה ידוחיי אשינ בשחמ - 111א066 018 0

 ,אילפהל יטקפמוק זראמב ינחלוש בשחמ לש בושחימ תמצועו

 - מ"ס 3 לש יבועו גייק 2.5 - תוינכפהמ תודימ לעב

 4 | 99 ג"ק 25 - לקשמ [(] רשפאמ וואס סוזה 0

 8 / / 0 תורשפ אלל תונהל ךל

 ץניא 14.1 ךסמ | תונורתימ תולבגמ אללו
 ןנוכ .10248א768 היצולוזרב 'ץניא 14.1 - קנע א04 ךסמ :לש

 בר םויטנפ דבעמ ,3.268 חישק בשח ימ

 יי אשי בשחמש
 ופוסט 2171 71 ]2 לכ
 .ילמיסקמ םייח ךרוא תולעב וסמ ליכי

 א20 תוריהמב 60-80 .לודג ךכ לכ

 .\אוח6ס5 אד לש האלמ הלעפהל תידנחיי תלוכיו

 םייעוצקמ םיחבשל 11106 1188 2000 הכז .קושל ותאצ םע דימ

 םיבשחמה ןיזגממ םיבכוכ 5 לש ןויצלו (.ונחנא קר)

 חונה ,לקה אשינה בשחמכ רדגוהו ,56 6סמוקטחפ - :תרקויה

 ריחמב תעכ ךל עצומ ₪וא06 01683 2000 .םלועב בוטהו

 *  איפמל וישכע רבכ הנפ .דחוימב יביטקרטא

 אלש ידכ ,ךילא בורקה לטיגיד לש השרומה

 ירשפא לכה .דרשמל אוחמ דבוע התאשכ רשפתהל אלאית

 לט לגו די" "רו תא ב טלפון וס כט

 תווק://א א .שות600א51|3.0ן:00.]8 5

 0ו9ווכו ו(אסוס

 נבו לפח"

 651997 ןכוקוזב] םינוקוחאשמה ("טוךקסזבווסמ . 121017781. 196 [217/81(21. טקס במ 11אט(6 בת: וזכ06חובז45 01 0קו1ב] ףטוקוחמיהה ("טחקסובונסה ראס [ח16] 1ה6!5% 1000 6 [לשחז\טהו הז 1 קו916תא4 (ת9%חובז%5 בח 3118 | ג 11006תרבז% 0( [הו] ("סהקרזה(וטה . \\\ח0וא5 |47" 15 ₪ זש קווי וזהב 01 0 ו וזו טופס 46

 .02-6796131 ילט ,םילשורי ,מייעב תיבויפמוק :םילשורי .03-9606350 ילט ,דמח בשומ ,סקידר :הנשמ ץיפמ .03-6321666 ילט ,דוהי ,מא.יפ.יט :זכרמ .04-8721152 ילט .הפיח ,מייעב סיבשחמ תוכרעמ ןיילורקימ :ןופצ - םישרומ םָּיציַפִמ
 .07-6373714 'לט .תליא ,סיבשהמ תזעפ :הנשמ ףיפמ .07-6467770 'לט ,רמוע ,מ"עב (1987) תיבושמ :םורד .02-6256326 'לט ,םילשורי ,מ"עב םיבשחמ תופכרעמ אבא :הנשמ ץיפמ



 - תימלוע ךרד תצירפ ךינפב גיצהל האג לטיגיד

 קנע ךסמ בלשמה ידוחיי אשינ בשחמ - 111א016 /1!זה 0

 ,אילפהל יטקפמוק זראמב ינחלוש בשחמ לש בושחימ תמצועו

 + .דבלב מ"ס 3 לש יבועו גייק 2.5 - תוינכפהמ תודימ לעב

 1 רשפאמ 11/8046 1)1[זאת 0

 , 7 2 - ₪ר תורשפ אלל תונהל ךל

 ו : ₪ / תונורתימ תולבגמ אללו

 ןנוכ .1024א768 היצולוזרב 'ץניא 14.1 - קנע א0 ךסמ :לש

 בר סויטנפ דבעמ ,3.208 חישק בשח ימ

 ה אשינ בשחמש

 השג פז 7121 [27 ]2 לכ
 .ילמיסקמ םייח ךרוא תולעב ךסמ ליכי

 אנ תווחפ סא 7172 כ לכ
 .\לגח6סש% אד לש האלמ הלעפהל תידוחיי תלוכיו

 םייעוצקמ סיחבשל 11/א066 וע 2000 הכז קושל ותאצ סע דימ

 סיבשחמה ןיזגממ סיבכוכ 5 לש ןויצלו (.[נא קר)

 חתונה ,לקה אשינה בשחמכ רדגוהו ,ק6 00חוקטזותק - יתרקויה

 ריחמב תעכ ךל עצומ 11:א016 01/8 2000 .סלועב בוטהו

 * .ציפמל וישכע רבכ הנפ .דחוימב יביטקרטא

 0 אלש ידכ ,ךילא בורקה לטיגיד לש השרומה

 ירשפא לכה .דרשמל וחמ דבוע התאשכ רשפתהל אלאית

 :"ל ט כיגיל"ד" "ר:תיא ב" "ם לפוטונים טה

 תווק://שאטש .שות60ש:.0ו8ו/8][ 058

 ו =

 14.1" קנע ךסמ
 פ55 םוה ראיויל

 0 10 ןכאקוב] 1 ןקהטההא (רימקאאמזא-ה 121001 1.5 121617741. כה גיב 11006 פתח שב %-חנב:4ב 0812: יזהה (ר הוק 1% [ח% | 1ח4% )קו בכ תו יו בוש ודקגולש10) זזשש-ר5784 ב55 1312 3 4 טיאנ-דהננ 6( 1ח%6| (- הוק שבנסה 17050 207 15 ג ח-ק:ג%שת וגשר 0 2;מ70071 ( סטטוס

 .02-6796131 ילט ,םילשורי ,מ"עב תיבויפמוק :םילשורי .03-9606350 ילט ,דמח בשומ ,סקידר :הנשמ ץיפמ .03-6321666 ילט ,דוהי ,מא.יפ.יט :זכרמ .04-8721125 ילט .הפיח ,מ"עב סיבשחמ תוכרעמ ןיילורקימ :ןופצ - םישרומ סיציפמ

 .07-6373714 ילט .תליא ,םיבשתמ תוממ :הנשמ יפמ .07-6467770 'לט ,רמוע ,מ"עב (19%87) תיבושמ :םורד .02-6256326 'לט ,םילשורי ,מ"עב םיבשחמ תוכרעמ אבא :הנשמ ץיפמ


